
LESBESCHRIJVING PIMPERNELBLAUWTJE: 

REIS DOOR
DE TIJD  

Onderwerpen

Terugkeer in De Moerputten, turfwinning, landbouw in 

Nederland, watermanagement, Blues in the Marshes.

Doelen

•	 Leerlingen weten waar De Moerputten liggen en wat 

voor gebied dit is. 

•	 Leerlingen weten wat veen en turf is en waarom het 

werd gewonnen. 

•	 Leerlingen weten waarom veel gebieden werden 

ontgonnen en welke veranderingen de grootschalige 

landbouw brachten voor mens en dier.

•	 Leerlingen weten waarom het belangrijk is het water-

peil te reguleren. 

•	 Leerlingen weten welke maatregelen worden genomen 

om de overlevingskansen van het pimpernelblauwtje in 

Nederland te vergroten. 

 

Nodig

De volgende onderdelen op www.deltaindeklas.nl:

•	 Foto pimpernelblauwtje 

•	 Clip Welkom in de Moerputten

•	 Clip Turf als brandstof

•	 Clip Voedsel voor de mens

•	 Clip Water op niveau

•	 Clip Blues in the marshes 

Introductie

Laat de foto van het pimpernelblauwtje zien. Wat vinden 

de leerlingen van deze vlinder? Vinden ze het een mooie 

vlinder? Vertel dat het pimpernelblauwtje zonder hulp 

van de mens niet meer in Nederland voor zou komen. 

Wat vinden de leerlingen er van dat mensen in de natuur 

ingrijpen om een vlindersoort te behouden, of om planten 

en dieren die eerder zijn verdwenen weer terug te brengen 

(zoals de bever)? Laat hen argumenten aanvoeren die voor 

en/of tegen ingrijpen pleiten.
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Breng eventueel zelf enkele argumenten in. Enkele 

voorbeelden:

•	 Voor ingrijpen: de planten en dieren leefden hier eerder 

dan de mensen en verdienen hier dus een plek; de 

planten en dieren horen in ons landschap; de natuur 

is niet van de mens, maar van de aarde; we moeten 

ervoor zorgen dat ook generaties die na ons komen  

van deze planten en dieren kunnen genieten. 

•	 Tegen ingrijpen: dat planten en dieren verdwijnen is een 

natuurlijk proces; we hebben de ruimte en grond zelf 

nodig om te wonen en voedsel te produceren; sommige 

planten en dieren zijn ongewenst omdat ze schade 

veroorzaken; de pogingen om soorten te behouden 

kosten veel geld en dat kan beter aan andere dingen 

worden besteed.

In deze les ontdekken de leerlingen welke maatregelen zijn 

genomen om het pimpernelblauwtje te behouden en om  

te kunnen leven in een waterrijk gebied. Ook verdiepen  

ze zich in de turfcultuur. 

Kern 

De leerlingen maken zelfstandig de opdrachten  

op het werkblad. 

Afsluiting 

Bespreek de opdrachten na en bespreek eventueel de  

onderzoeksopdracht voor. Laat tot slot een making of clip 

zien. In hoofdstuk 4 van de algemene handleiding staan 

vragen die u hierbij kunt bespreken.

ONDERZOEKSOPDRACHT
De kinderen gaan op zoek naar voorbeelden van hulp- 

middelen voor dieren. Voorbeelden: dakpannen met 

nestgelegenheden, vispassages, wildpassages, dassen-

tunnels, paddentunnels, klimrekjes in rioolputten (voor 

egels en amfibieën), stickers op ruiten (om te voorkomen 

dat vogels er tegenaan vliegen), nestpalen voor ooievaars, 

broedhopen, vlindertuinen, insectenhotels enzovoorts. Zie 

ook de les Stekelbaars, Reis door de tijd over vispassages. 

ANTWOORDEN WERKBLAD

1.  Pimpernel zo blauw zo blauw

A. Omdat de leefgebieden van deze vlinder verdwenen. 

De gebieden werden ontgonnen voor de landbouw. 

B. In Noord-Brabant bij ’s-Hertogenbosch (bij Vlijmen  

en Vught).

C. Nee, de Vlinderstichting heeft eerst onderzocht welke 

gebieden geschikt waren voor deze soort.

D. Een kletsnat moerasgebied met veengrond. (Het gebied 

bestaat nu uit moeras, riet- en biezenvelden, open 

water, bosjes van elzen en wilgen en blauwgraslanden). 
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4.  Waterhuishouding 

A. Ze voorkomen dat het water te snel wegstroomt.  

Zo helpen ze bij het reguleren van het waterniveau  

in ons land. Gebieden mogen niet te nat of juist te 

droog worden. 

B. Het pimpernelblauwtje kan alleen overleven in vochtige 

graslanden. Zonder stuwen, gemalen en sluizen zouden 

de graslanden te droog zijn.

C. Bijvoorbeeld: boeren (een aardappelboer heeft weer 

andere wensen dan een boer met koeien), mensen die 

afhankelijk zijn van waterrecreatie zoals eigenaar van 

een kanobedrijf, projectontwikkelaar die op een grond 

wil bouwen. 

D. Het stroomgebied van de Maas omvat delen van 

Frankrijk, België en Nederland. Het stroomgebied 

van de Rijn omvat delen van Zwitserland, Duitsland, 

Frankrijk en Nederland. Het is regenwater en smelt- 

water.

5.  Ruimte voor het pimpernelblauwtje 

A. Moeras en natte hooilanden.

B. Kades maken, sloten verplaatsen en dempen, 

landbouwgrond afschrapen, de grondwaterstand 

omhoog brengen, maaisel verspreiden. 

C. Het gebied wordt ook gebruikt als overloopgebied. Als 

er veel water is, kan het water in dit gebied terecht. Zo 

worden de omliggende dorpen en de stad beschermd. 

D. Door het maaisel te verspreiden op de delen waar de 

landbouwgrond is weg geschraapt, gaan daar ook de 

geschikte planten groeien (waardplanten).

E. De mieren trekken daar vanzelf naartoe. (Er worden ook 

plaggen uit het bestaande blauw grasland verplaatst).

2.  Turf in de Moerputten

A. Turf is gedroogd veen dat als brandstof wordt gebruikt.

B. Veen bestaat uit afgestorven planten in een moeras-

gebied. Deze plantenresten vormen een metersdikke 

laag.

C. Turf werd gestoken met een schep. Of het werd met 

een baggerbeugel uit het water geschept, gedroogd  

en daarna in turven gestoken. 

D. Turf was een brandstof. Het werd gebruikt om op te 

stoken en te koken. (Ook grote stoomgemalen werkten 

op turf). 

E. In het veen zat zout. Dat zout werd eruit gehaald en 

verkocht.

F. Door het weghalen van het turf zakte de bodem 

en liepen de achtergebleven gaten vol water. Zo 

ontstonden veel grote vennen en meren. 

G. Bijvoorbeeld: Nieuwkoopse plassen, Vinkeveense 

plassen, Haarlemmermeer, Grote Peel, De Wieden.

3.  De grond voor landbouw

A. Er werden polders gemaakt. Wilde natuur werd ver-

anderd in akkers en weilanden. De grondwaterstand 

ging omlaag waardoor natte gebieden droger werden. 

B. Cultuurvolgers zoals de haas (en de ooievaar, de merel, 

weidevogels).

C. Als er gewassen van het land worden gehaald, 

worden ook voedingsstoffen uit de bodem verwijderd. 

Als er geen mest gegeven wordt, zijn er te weinig 

voedingsstoffen in de bodem en kunnen er geen 

planten meer groeien.

D. Doordat de grondwaterstand omlaag ging, verdroogden 

de natte graslanden. Daardoor verdwenen eerst de 

waardplanten en vervolgens ook de vlinder zelf.

E. In de bodem zit water. Als je kanalen en sloten maakt 

en daarin het waterniveau lager houdt dan het 

grondwaterpeil, dan zakt dat grondwater naar de sloten 

en kanalen toe. Daardoor daalt de grondwaterspiegel. 
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